
 

Парна ютия

PerfectCare Azur

  Пара 50 г/мин; 200 г парен удар

Гладеща повърхност T-ionicGlide

Предпазно авт. изключване + Anti-

calc

Безопасна за всички дрехи за

гладене

 

GC4924/20

Най-бързата парна ютия от Philips*
От дънки до коприна с едно движение

Гладете всяка подходяща за гладене дреха от дънки до коприна, от лен до кашмир

безопасно и наведнъж; в произволен ред без регулиране на температурата. PerfectCare Azur

осигурява идеални резултати без риск от изгаряне или блясък. Гладенето вече е по-лесно и

по-бързо.

Удобно гладене

Ютия с интелигентен светлинен индикатор

Подходяща за чешмяна вода със система за двойно активно премахване на варовик

Т-ionicGlide: най-добрата ни гладеща повърхност с 5-звездна оценка

Ютията се изключва автоматично, когато е оставена без надзор

Една идеална настройка за всички дрехи

100% лесна за използване, без нужда от регулиране

100% безопасна при всички дрехи, подходящи за гладене

Изпитана и одобрена от независими текстилни експерти

100% бърза при всички тъкани, няма по-бърза парна ютия

Технология OptimalTemp: идеална комбинация на температурата

Бързо и мощно гладене

2800 W ютия за бързо загряване и мощност при работа

Подаване на пара до 50 г/мин за по-добро премахване на гънки

Парен удар до 200 г
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Акценти

100% лесна за използване

100% лесна за използване, без нужда от регулиране.

Вече можете да гладите всички подходящи за

гладене дрехи една след друга, без да се налага да

чакате или да регулирате температурата на ютията.

100% безопасна

Гарантирано 100% безопасна при всички тъкани, дори

най-деликатните, като коприна, кашмир, вълна,

полиестер. Независими изпитателни институти за

ютии изпробваха PerfectCare върху най-деликатните

подходящи за гладене дрехи и потвърдиха

превъзходните резултати от гладенето.

Изпитана и одобрена:

Тази ютия е изпитана и одобрена от независими

институти – експерти в текстила, за отличната си

ефективност при гладене, като DWI, IWTO,

Woolmark. Програмата Woolmark Apparel Care помага

на потребителите да идентифицират качествени

продукти за пране, одобрени от The Woolmark

Company за използване върху вълнени продукти.

Philips с ексклузивната си технология OptimalTEMP

досега е единствената марка, сертифицирана по

стандарта Gold от Woolmark. Можете да сте

сигурни, че одобрените от Woolmark продукти за

грижа за облеклото са напълно подходящи за

всякакъв тип вълнени дрехи.

100% бърза

100% бърза за гладене, не е необходимо сортиране.

Гладете всичките си дрехи една след друга.

2800 W за бързо загряване

2800 W ютия за бързо загряване и мощност при

работа с всички подходящи за гладене дрехи.

Пара до 50 г/мин

Непрекъснатото пароподаване до 50 г/мин ви дава

идеалното количество пара за ефективно

отстраняване на всички гънки.

Парен удар до 200 г

Парният удар може да се използва за вертикално

гладене и упорити гънки.

Подходяща за чешмяна вода

Парната ютия PerfectCare Azur е предназначена за

използване с чешмяна вода. Двойно активно

премахване на варовик: интелигентно съчетание на

таблетки против варовик и редовно самостоятелно

почистване намаляват натрупването на варовик. За

по-добри резултати от гладенето ви препоръчваме да

използвате деминерализирана вода. Това осигурява

постоянен поток от пара за ютията ви.

Гладеща повърхност T-ionicGlide

Т-ionicGlide е най-първокласната гладеща повърхност

на Philips. Представяме ви нов стандарт в плъзгането

и устойчивостта на надраскване за ютии

OptimalTemp. Новото патентовано покритие ще

осигури отлични резултати. Внимателно

проектираната форма и вентилационните отвори

предоставят равномерно разпределение на парата за

лесно премахване на гънки с парната ютия.

Предпазно автоматично изключване

Ютията се изключва автоматично, ако бъде оставена

без надзор. Ако бъде оставена на петата си, парната

ютия ще се изключи след 3 минути, а когато е

оставена върху гладещата си плоча, ще изминат 2

минути преди ютията да се изключи.
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Спецификации

Бързо и мощно премахване на гънките

Гладеща повърхност: Т-ionicGlide

Технология OptimalTEMP

Постоянно подаване на пара: До 50 г/мин

Парен удар: 200 гр

Функция за впръскване

Захранване: 2800 W

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 350 мл

Спиране на прокапването

Предпазно автоматично изключване

Прибиране на кабела: Щипка за кабела

Прибиране на кабела: Щипка за кабела

Дължина на захранващия кабел: 2,5 м

Свобода на кабела (шарнир):

180 градуса свобода на кабела

Бързо и лесно пълнене

Устойчивост

Пестене на енергия: 10% по-малко енергия

Предпазване от варовик

Подходяща за чешмяна вода

Решение за премахване на варовик: Двойно активно

премахване на накип

Технически данни

Тегло на ютията: 1,75 кг

Аксесоари

Чашка за пълнене

Удобно гладене

Дължина на кабела: 2,5 м

* Изпитана в сравнение с парни ютии Philips
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